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Érdekes ez a Tisza István. 
Milyen sajátságosán tud gondol
kozni. Milyen csudálatos in egy- | 
szerű az ő leifogásában Magyar- 
ország fennmaradásának s jövő 
boldogulásának olyan kétségbeej- 
tően bonyolult kérdése !

O ezt a kérdést megfejti egy 
mondattal s megoldja egy kard
csapással. Kijelenti, hogy Ma
gyarország minden bajának alap 
oka az obstrukció. Ebből szárma
zik minden hanyatlásunk, minden 
gyengeségünk. O tehát egysze
rűen huszáros — vagy inkább 
panduros — bátorsággal megölte 
az obstrukciót, s ezzel megszün
tetett minden bajt és örökre 
meggyógyította Magyarországot. 
Es most már nincs egyéb hátra, 
mint hogy újra tejjel-mézzel lo- 
lyó Kánaán s boldog Eldorádó 
váljék ebből az országból, s i\t 
egész nemzet áldva dicsérje a 
nagy boldogság megteremtőjét, 
gróf T isza Istvánt.

Mikor ezer seb tátong ennek 
az országnak a testén, mikor a 
drágaság és nyomorúság versenyt 
pusztítják itt az 
mikor a gazdasági élet elrémitően 
sorvad a közös bank és a közös 
vámterület lojtogató nyomása 
alatt, mikor egyetlen jogunkat, 
egyetlen érdekünket se bírjuk ér
vényesíteni, még azt a rongyos 
kis készfizetést se tudtuk elérni 
Ausztria makacsága s a magunk 
szánalmas erkölcsi gyengesége 
miatt: akkor Tisza István szeme 
nem lát itt semmi más bajt, csak 
az obstrukciót, s akkor ő meg
van győződve, hogy az obstruk
ció megfojtása minden bajunkat 
meg lógja gyógyítani. Mert most 
már ^biztosítva van a nemzeti 
akaratnak, a többség akaratának 
akadálytalan érvényesülése.

Bámulok, mikor ezeket a ki
jelentéseket olvasom. Mi ez ? Meg
győződés, vagy komédia ? Rög
eszme, vagy szemfényvesztés ? 
Vak ez az ember, vagy másokat 
hisz elvakithatónak ? Azt hiszi, 
hogy nem látják itt az emberek 
a valóságot? Nem tudják, mi volt 
az a • többségi akarati, amit ő

a képv s lőházban olyan »hősie
sen« szavaztatott?

Hiszen a vak is látja, a gye
rek is tudja, hogy az a hírhedt 
szavazás nem a többségi jog 
érvényesülése volt, hanem a be
csi hatalom diadala. Hiszen a 
legegyszerűbb ember is tisztában 
van vele, hogy az az erőszakkal 
keresztülvitt véderő nem a több
ség akarata volt, hanem a bécsi 
hatalom parancsa, amelyet a Bécs 
kegyelméből élősködő többség 
köteles volt megszavazni.

Megmentette a magyar or- 
szággyülés tekintélyét ? Soha nem 
állt még a magyar országgyűlés 
ilyen gyalázatban a világ előtt 
mint most. Soha nem volt még 
ennyire nyilvánvaló, hogy ez az 
országgyűlés nem képes egyébre 
mint alázattal áment mondanám 
a bécsi akaratra. Soha még a 
gyengeségük, tehetetlenségük, 
szolgaságunk nem látszott meg 
ilyen leplezetlenül, mint most.

Azt hiszi Tisza István, hogy 
nem látnak az emberek ? Nem 
látták, hogy a többség akarata 
a készfizetés s le kelleti mon- 

róla, mert Bécs nem fogad
ta el ? Nem látták, hogy több
ségi akarat volt a rezoloczió s 
nem lett belőle semmi, mert 
Bécs nem akarta ? S látják, hog) 
csak az a „többségi akarat" bir 
érvényesülni, amely Bécsben 
születik s amelyet Bécsből kül
denek le a többség számára ? 
Azelőtt a szabadelvű párti tübb- 
ség legalább abban a csalódás
ban tartotta a világot, hogy va
lóban mindig a többség akarata 
teljesedik Magyarországon. Mert 
elég óvatósan mindig e'őre meg 
kérdezte Bécset, hogy mit akar, 
s csak azután kezdett ő is „akar 
ni." így aztán mindig csak azt 
akarta, amit Bécs is akart, s 
ennélfogva valóban minden aka
rata teljesedett. Bátran hirdethet
te, s el is tudta hihetni az avat- 
lanokkal, hogy Magyarországon 
mindig a többség akarata érvé
nyesül.

A munkapárt ebben is ügyet
len volt. Kétszer is akart olyat, 
amit nem akartak Bécsben A

j készfizetést meg a rezulueziót. 
Persze mind a kettőbe csúfosan 
belébukott, mind a kettőről gya 
lázatosan le kellett mondani. S 
ezzel ő maga tette ország világ 
előtt nyilvánvalóvá, hogy Magyar 
országon a többség akarata üres 
lehellet, hogy Magyarországon 
egyedül és kizárólag a bécsi 
akarat uralkodik, s a többség 
akarata csak akkor érvényesül, 
ha a többség elég bölcs a becsi 
akaratot “magáévá tenni s úgy 
mutatni, be, mint a saját akaratát.

A szabadelvű párt se volt 
egyéb, mint a bécsi akarat fel
fogadott szolgája. De a bécsi 
lakájruha fölé lőlvette az önálló 
magyar törvényhozás köntösét, s 
elég ügyesen játszotta a valódi 
többség, országgyűlési többség 
szerepét.

A munkapárt is magára szed 
te azt a köntöst, s úgy hivalko
dott benne mintha saját akarattal 
biró valódi parlamenti többség 
volna. De ügyetlen vo t, kétszer 
is szétnyílt a köntös: a késziize- 
tésnél meg a rezolucziónál, s ki
látszott a lakáj ruha. Világos 
lett, hogy nem a saját akaratá
nak érvényesítője, hanem az ide
gen akarat szolgája, mert mind 
a kétszer lemondott a saját aka
ratiról az idegen akarat ked
véért

Azt hiszi Tisza István, hogy 
ezt nem láta mindeki? S hogy 
aki láta az nem értette meg ? 
Lehet egyáltalában ezeket a je 
lenségeket meg nem érteni, vagy 
máskép érteni, mint úgy, hogy 
a munkapárt nem a saját akara 
tának az ura, hanem bécsi aka
rat végrehajtója.

Tisztában van ezzel mindenki 
S tisztában van azzal is, hogy 
most nem a többség akaratát 
érvényesítette Tisza István, hanem 
fegyveres erőszakkal r.tkénysze- 
ritette a nemzetre a bécsi aka 
ratot.

Ezért kapott hozzá katonai 
segítséget. Vagy azt hiszi, hogy 
ha például a rezoluc/iót akarta 
volna igy erőszakosan érvényesí
teni, ami pedig szintén többségi 
akarat volt, ahhoz is rendelkezé
sére állt volna a közös hadsereg ?

Tisza István azt hiszi, vagy 
úgy tesz, mintha azt hinné, hogy 
minden bajunkon segített az ob
strukció letörésével. Pedig csak 
azt érte el, hogy egy nagy ba-

egztsztenciákat, ^ania

junkkal, egy nagy szégyenünkkel 
több van, mint azelőtt volt, hogy 
az arcpiritó szolgaságunk leple
zetlenebből áll a világ előtt, mint 
valaha.

S ha igazim jó magyar ern-
j berek igazán becsületes szánd k- 
| kai hozzáfognak majd az ország 
ezer sebének gyógyításához, elő
ször azt a legnagyobb sebét kell 
begyógyitaniok, amit Tisza István 
ejtett rajta akkor, mikor állítólag 
gyógyítani akarta.

iflli ÍÉlil
építkezése.

Jli történt tegnap u képviselőtestületlwn?
*

A felsőkereskedelmi iskola épít 
kezesi ügyében folytatott ta
nácskozást tegnap a város kép
viselőtestülete. A tanácskozás 
lefolyásáról az alábbiakban 
számolunk be lészletesen. As 
ügyre vonatkozó észrevételem- 
ket legközelebb tesszük meg.

*

Bizottsági javaslat.
A város építészeti bizottsága 

javaslatot tett a képviselőtestület* 
nek, hogy azt a r*gi tervet, mely 
szerint a régi közkórház frontján 
épülne a felsőkereskedelmi iskola 
ejtsék el és határozzák el, hogy az 
iskolát a telek Tompa-utcai részén 
építik és az iskolához való könnyebb 
hozzáíérhetés céljából a polgári le
ányiskola mellett a Tompa-utcához 
vezető uj 8 méter széles utcát nyit 
nak. Ezt az uj állásfoglalást azzal 
indokolta a bizottság, hogy a régi 
kórház Andrássy-utcai frontjának a 
lebontása a városra nézve mintegy 
2—3U00 korona bércsökkenéssel járna 

Első indítvány.
Halász Józsel volt ez első fel* 

'szólaló, aki visszapillantást vetett 
! az ügy kezdetére. Netu ludja —
I úgymond — megbocsátani a kép- 
viselőtestü'etnek, hogy a Pesti Ma

gyar  Kereskedelmi Bank álta1 an
nak idején a községi kölcsönre tett 
ajánlatát nem fogadták el és ezzel 
lehetetlenné tették, hogy a város- 
most bármilyen szükséges építke
zések be belemenjen. Feltétlenül sziik- 

! ségesnek tartja az isi óla mielőbbi 
| felépítését, de szerencsétlen ideának 
mondja az építkezési bizottság tér-
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vét. Egy olyan monumentális épü
letet, amilyennek a kereskedelmi is
kola készül, nem szabad a hegy te
tején elhelyezni. Indítványt tesz, 
hogy az iskola helyéül a Vörös Ökör 
telkét, vagy a Dianna kertet jelöl
jék ki.

Második indítvány.

J e l e n e k  Adára rövid felszó
lalása után dr. Hass Bertalan kelt ki 
élesen a tervezett építkezés ellen. 
Nem tartja életkérdésnek a kereske
delmi iskola azonnal va:ó építését. 
Ka lesz pénze a városnak, majd 
építenek, de akkor sem díszes palo
tát, hanem csak az iskola céljainak 
megfelelő épületet. Hogy hová he
lyezik az iskolát, azt mellékesnek- 
tartja, mert nem azért építtetnek is
kolát, hogy az a várost díszítse, ha
nem hogy abban háborítatlanul ta
nítsanak. Indítványozza, hogy mind. 
addig, míg fedezetről nem gondos
kodtak, vegyék le az ügyet a napi-
rendről. . _Aki nem indítványoz.

W i d d e r  Cyula Csudalkozik, 
hogy hogyan lehet annyi inkonzek
venciát egy ügyben elkövetni, mint 
ebben követelt el a képviselőtestü
let. Egyik indítványt sem veszi ko
molyan addig, mig nap-nap mellett 
máskép fogjak fel a kérdést. Mikor 
az iskola építésének az eszméjét 
először vették fel, az volt az érv, 
hogy ezzel megszüntetik a homoti- 
uai Iskolát és hogy az iskoial uz 
állam átvegye, azért hoztak buda
pesti műépítészt, aki modern terve
ket készít. Hát iiue sem a homoti- 
uai iskola nem szűnik meg, sem at 
nem veszi az allam az iskolát, de ki
dobtuk hasznavehetetlen tervekre 
30UO koronát és elpocsékoltunk ren
geteg időt. Most mar ott lailunk, 
hogy az építéssel kapcsolatban mint 
egy 3000 kor. évi be^veszteségtől 
is lehet beszélni. Kiváncsi, mi kö
vetkezik még.

Rövid felszólalásuk
következtek ezutáu. Br Adrián) i 
Béla abból a téves törvény magya
rázatból kiindulva, hogy a varos 
csak 5 százalék erejeig vethet ki 
pótadót iskolai célokra, ellenezte az 
építkezést. — Br. Lichteiisten Jenő 
a maga igazolását latja a fejlemé
nyekben és arra kéri a képviselő
testületet, hogy előbb a felett düut- 
büu, miből építik fel az iskolát es 
csak aztán beszéljenek arról, hogy 
hová helyezik azt ol. — Br. Klein 
Károly a feltétlen építkezés szüksé
gét hangoztatta.

Harmadik inditvány.
iiornyay Béla dr. az építkezési 

bizottság hatarozatat iudokolja es 
közben erősen kikéi az ellen, hogy 
pl. egy menyezet diszitéséro 4000 
koronát Írjon elő a költségvetés 
és hogy az iskola padlózatát parke- 
tezni akarják, a falakat pedig fara
gott köböl és préselt téglából kíván
ják építeni. Luxus dolgokra nem 
telik a városnak külöuösen akkor, 
mikor a csatornázásról és a vágóhíd 
építéséről kell gondoskodni. Mert 
maga a városi főmérnök azt jelen
tette a bizottságnak, hogy a díszítő

munkák elejtésével az iskola a terv
bevett méretek szerint mintegy 70- 
80,000 koronával olcsóbban volna 
építhető, szükségesnek tartja, hogy 
a tervek raegfelelőleg átdolgoz!ás
sanak.

A polgármester indítványa.
F a r k a s  Andor polgármester 

a vita során azt az irapresziót nyer
te, hogy a képviselőtestület ellen
súlyozni akarja őt abban a törekvő 
sében, mellyel a város fejlődését 
tűzte maga eléeé.u'. Kijelenti, hogy 
erre a múltban nem volt, a jövőben 
nem lesz szükség. Véleménye sze
rint más pénzéből lehet palotát 
építeni, sőt — ha egy kultúrintéz
ményről van szó, — attól sem riad 
vissza, hogy 3—1 százalékai fel
emeljék a pótadót. Mert nem sza
bad mindig a közvetlen baszol te
kinteni. Vannak közvetett hasznok 
is, amelyek a polgárság adófizető 
képességét fokozzák. A miniszter 
leiratban követelte az iskola meg
felelő elhely ezését, mert elleneseiben 
megvonja a nyilvánossági jogot. 
Ellenem van, hogy u bizottság által 
javasolt helyre vigyék az iskolát, 
inkább zárják be az egészet. Ennek 
az iskolának díszére kell válni a va
rosnak. Es ha 200 korona évi bér- 
jövedelem csökkenéssel jár is, akkor 
is le kell bontani a regi kórház 
fioutját. Szívesen latja az iskola he
lyéül a Bianuát is, de csak a csa
tornázás után. Indítványozza, hogy 
meg ezen az ülésén halaiózzanak a 
hely ügyében ; hogy a költségvetést 
es terveket a kívánalmaknak és a 
helynek megfelelő módosítás céljá
ból adjáx ki a tervező épitészuek ; 
hogy a polgármestert utasítsák an
nak kipuhatolasára, vajon ueiu vol
na e hajlandó a kormány a pripinaris 
fedezettől e.tekinteni és a valósnak 
évi 10.000 kor. államsegélyt adui?

A főmérnök indítványa.
Hogy teljes legy en a zavar, a 

városi főmérnök is indítványt nyúj
tott be. li.dil v any ozia : hogy utasít 
tassék a po garmester a kereskedelmi 
iskola építésének a régi közkórház, 
a Vörös Ökör, vagy a Biauna kert 
terű.eteti oly tutidon való előkészí
tésével, hogy az a városnak küiün 
anyagi megterheltetesevel ne járjon; 
utasittassek a polgármester, hogy a, 
tervező műépítésszel az építés költ
ségeit redukaltassa és az uj terv és 
költségvetés alapján hirdessen az 
építésre f e n n t a r t á s s a l  árlejtést 
hivassék £e 1 a műépítész, hogy a 
végleges pallér tervek elkészítései 
tartsa függőben.

Mi a határozat ?
Csak természetes, hogy ennyi 

indítvány közölt ueiu tudott dönteni 
a képviselőtestület és a polgárin?*- 
tel és mérnök indítványaiból szakí
tottak ki egy-egy részt, Hogy azon
ban mit határozott a képviselőtes
tület, azt nem igen tudna megmon
dani a jelenvoitak közül senki.

Felkérjük lapunk tisztelt előfize
tőit, s hogy a julius hó végen 
lejárt eloiizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dálylegyen.

Hogyan mert a választói 
elé kerülni Molnár Viktor?

Gyakrabban olvassuk az utóbbi 
napokban, hogy a munkapárti 
képviselő urak itt is ott is beszá
moló beszédet mondottak kerü
leteikben. Szokás szerint megje
lennek ugyan ezen beszámolók 
után bizonyos nyilatkozatok, ame 
lyek a beszámoló beszédek kül
sőségeit, a nép lelkes hangulatát 
s a képviselő ur ünnepeltetését 
való szinekben igyekeznek bemu
tatni. Megtudjuk ezekről, hogy a 
beszámoló nem is volt valami 
nyilvános dolog, sokszor titokban, 
zárt helyen volt megtartva, s hogy 
még ilyen zártkörű beszámolás 
alkalmával sem ment a dolog elég 
simán, s itt-ott kellemetlen köz
beszólásoknak volt a beszámoló 
képviselő ur kitéve.

Ismerve már a munkapárti be 
számolóknak ezen módszerét, nem 
nagyon ütköztünk meg rajta, mi
dőn tóvárosi lapokból értesültünk 
arról, hogy a szomszéd kerület 
képviselője, ilj. Mohiár Viktor, 
kedden Sárospatakon beszámoló 
beszédet tartott. Leszögezzük a 
tényt, hogy erről a beszámolásról 
megelőzően még csak félhiva
talosan sem tudott senki semmit 
Utólag is csak a fővárosi lapok
ból értesültünk róla. Maguknak a 
sárospatakiaknak sem volt logal- 
muk arról, hogy az ő képviselő
jük kedden fog beszámolni, arról 
a honmentő munkáról, amelynek 
jun. 4-én és azután egyik csendes 
és hallgató részese volt.

A képviselői beszámoló 
— ha egyszer annak nevezzük — 
nem fehér asztal melletti eszme
csere. A képviselőnek egy fóruma 
van, amelynek számadással, fele- 
lősséggel tartozik : a nyilvánosság. 
Különösen annak a kerületnek a 
nyilvános közleménye, mely őt bi 
zalmával megtisztelte. Titokban, 
a nyilvános* ág megkerülésével és 
kizárásával adni számot a műkö
désűkről egy néhány kiválasztott 
ember előtt •, ez nem beszámotó 
beszed. Ezt meglehetik azok, akik 
nek nyomja valami a lelkiismere
tét, de a kik a; t állítják, hogy az 
ország érdekében, önzetlenül cse
lekedtek, mikor tel rúgták és fel
rúgni segítettek a törvényeket, 
és megölték a törvények erejébe 
vetett hitet, azok ne kerüljék a 
nyilvánosságot, mint a denevérek 
n napfényt, hanem álljanak ki 
nyugodt öntudattal, felemelt fővel 
a választóik elé. 1 lirdessék pla
kátokon, adják tudtul körlevelek
ben, Írják ki az újságokban, hogy 
mikor hol? a kerületnek mely köz 
ségében lógják beszámoló beszé
deiket elmondani. Ne féljenek a 
nyilvánosság Ítéletétől, ha jól cse
lekedtek • tűrjék el a bántalma- 
kat is. A nyugodt lelkiismeret a 
a lcgfelségesebb gyógyszer min
den bántalomra. De ne csak

ezért ne féljenek! Hiszen a kar
hatalom minden ereje védi őket 
hogy a hajuk szála meg ne gör
büljön.

Miért nem hirdetik hát öles 
plakátokon előre a beszámoló 
beszédet? Miért mondják el lé 
leknélküli mondókájukat zárt ai- 
tok megett ?

Tiltakozunk, hogy az ilyen 
kirándulásokat a képviselő urak 
beszámoló beszédeknek jelentsék 
Tiltakozunk, hogy ily hamis ada_' 
tokból a kerületnek vagy az 
országnak az közvéleményére kő- 
vetkeztessenek.
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V á sá rcsa rn o k o t
épitenek.

A polgármester indítványa
Amiért oly régóta vágyunk, ta

lán beteljesedik végre. Huss Ujhely. 
ben vásárcsarnok és — valószínű, 
— lesznek rendezett piaci állapota
ink h arkas Andor polgármester ve
tülte felszínre az eszmét és a kép
viselőtestület — néha ott is tudnak 
praktikusan gondolkozni — örömmel 
fogadta azt.

Az érdekes polgármesteri indít
vány. melyet egyhangúlag fogadtak
el a következő :

Körülbelül egy évtizede, a vá
ros polgárságának napról napra 
súlyosabb a helyzete a folyton 
növekedő piacii drágaság miatt. 
Különösen az élelmiszereknél érez. 
he tó leginkább a drágaság, ami
nek legfőkép az az oka, hogy a 
közvetítők úgy az eladót, mint a 
vevőt kiuzsorázzák.

\ árospolitikai progrnmmom rö
viden kifejezhető célja az általá
nos polgári jólét emelése s ezt a 
célt kívánom szolgálni akkor 
amikor a közélelmezés olcsóbbá 
t* tele érdekében kérem a t. Kép
viselőtestület támogatását.

A város lakosságának az érdeke 
azt kívánja, hogy az élelmiszerek 
egyenletesen, kellő mennyiségben 
és megszakítás nélkül kerüljenek a 
piaczra s azokat a kereskedők és 
kofák ne túl drágán árusítsák.

A városok által épített vásár
csarnokok nagymértékben elő* 
mozdítják a jó és olcsó közélel
mezési, természetesen azonban, 
hogy csak abban az esetben, ha a 
környék mezőgazdasági termékei
nek a városba való irányítása s 
olt nagyobb mértékben való rak
tározása erdőkében is megtörtén
nek a szükséges intézkedések s 
megindittatnak azok a mozgalmuk 
melyek a közgazdasági forgalom
nak a városokban való fellendü* 
lsét  eredményezik. Az utóbbi 
c d elérése érdekében közlekedés
ügyi politikát folytatni: első ran
gú kötelessége a város vezetősé
gének, mert a szomszédos váro
sok versengése s a törvényható
sági közutak és helyi érdekű va
sutak építése városunkat a köz
forgalom hálózatából úgyszólván 
kizárta. E kötelességének a vezo*

Hungária! Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 
(A rom. kaíh templom mellett).

tisztításra elfogad
Vegytisztító és gőzmosó

mindennemű báli és alkalmi ruhákat, butorsöveteket.
Gallér és \6  ló t kristály fehérre tisztittatnak. Vasalások 1 órán  belül.-
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tőség eleget óhajt tenni a szüksé
ges mozgalom megindításával.

E helyütt a városi vásárcsar
nok építésének mielőbbi megva
lósítása érdekében kívánom a t. 
Képviselőtestület jóindulatát és 
támogatását megnyerni.

1907 évben meghirdetett eszmei 
pályázat alkalmával az első díjjal 
jutalmaztatott az a terv, amely a 
vásárcsarnoknak a jelenlegi nagy 
városháza épületében való elhe 
lyezését tartja célszerűnek. Ennek 
a tervnek a megvalósításához 
csak akkor közeledhetnénk, ha 
as uj városháza építése befejezett 
tény volna. Tekintve azonban, 
hogy a jelenlegi viszonyok nem 
alkalmasak arra, hogy a Kármán- 
Ullman féle tervnek csak a leg
égetőbb kérdéseket megoldó ré
szét is megvalósíthassuk, szükség 
van arra, hogy uj számítás, uj 
tervezés alapján a visionyok gon
dos körültekintő mérlegelésével a 
a legaktuálisabb kérdések mego - 
dását s a legégetőbb közszükség 
letek kielégítését lehetővé tegyük.

Mindeuki beláthatja, hogy a 
városi vásáré-arnok mint a köz- 
élelmezés o'csöbá tételére aka'- 
rnas intézmény létesítésére a köz 
jólét előmozdítása céljából leg
sürgősebb szükség van t

Ezeknél fogva indít ván> o/orn : 
méltóztassék utasítani főmérnököt 
hogy az intézménynek a polgár
mesterrel együtt leendő előzetes 
tanu'mányozása után készítsen 
egy városi vásárcsarnok épit* 
sére vonatkozó tervet és költség- 
vetést s ezt a városrendezési terv 
elkészítése után még az év folya
mán mutassa be.

A közigazgatás
félévi

e r e d m é n y e .
*

Farkas Andor polgármesternek 
a közigazgatás első félévi ered
ményéről irt jelent eset — me
lyet alább bő kivonatban köz
lünk — tegnapi közgyűlésén 
vette tudomásul a képviselő- 

testület.
»

Az adminisztráció hibái. 
Minlenekelőlt sajnálattal jelen

tem, hogy a képviselőtestületnek az 
adminisztráció bajainak orvoslása 
céíjából tett intézkedéseim mindez 
ideig eredményre nem vezettek s 
s bár a tett rendkívüli intézkedések 
következtében az ügyek intézése 
kifogástalanul történik, mindaznn-
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á tál a tanács teljes munkaképes
ségének hely-reál Utasáig jó és mo ! 
dern városi közigazgatásról beszélni' 
nem lehet s felettébb kívánatos, 
hogy az általam és a t. képviselő- 
testület altul tett közérdekű intézke
déseknek foganatja legyen. Szüksé
ges, hogy l’ataky Miklós főjegyzői 
nyugdíjazásának ügye, Bogyay Béla* 
felfüggesztett közig, tanácsnok fe
gyelmi Ugye befejezést nyerjen, s 
s Kulics József közig, gyakornok 
állásából betegségére való tekintet
tel távozzék s helye megfelelő mun
kaerővel töltessék be.

Félévi jelentésem keretében 
egyébként részletekbe és statisztikai 
adatok felsorolásába nem bocsátkoz
hatom, ennek helye csak az évi je
lentésemben van. E jelentésemnek 
főképen az a célja, hogy az ügy
menetről s a nagyobb fontosságú, 
váro-uuk életér* kiható közérdekű 
ügyek állásáról tájékoztató jelentést 
adjak.

Csatornázási ügyek.
Tájékoztatást kívánok nyújtani 

a f. Képviselőtestületnek a város 
közönségét leginkább érdeklő köz- 
egészégiigyi berendezkedésünk befe
jező részét képező, az oly rég hú
zódó általános csatornázás ügyének 
álíáfáról is. Meg kel! állapítanom, 
hogy nagy tévedésben vannak mind
azok, a kik azt állítják, hogy a csa
tornázás ügye ina is abban a stádi
umban van, a melyben évekkel 
ezelőtt volt. Hangsúlyoznom kell, 
hogy a magam részéről a csatorná
zás megvalósításának érdekébon min
den lehetőt elkövettem s a miatt, 
hogy a munkálatok ez évben meg
kezdhetők a’ig lesznek, sem engem, 
sem a város főmérnökét felelőség i 
nem terhelhet. A tervek a minisz
térium álul kívánt módon átdo'goz- 
tattuk s további ellátás végett az 
alispáni hivatalhoz terjesztettek fel, 
a honnan a sátorajaujhelyi m. kir. 
kultúrmérnöki hivatalhoz tétettek ái 
már hónapokkal szőlőit, a honnan a 
mai napig vissza nem érkeztek da
cára többszöri, bár iiletÓKtelen sür
getéseimnek. Tagadhatatlan azonban 
hogy a terveknek a kultúrmérnöki 
hivatal által kellő időben való visz- 
szaküidése esetén sem ig ti kérd 
hettek volna a munkálatok kivitel
re a súlyos pénzügyi helyzet miatt. 
Amennyiben az ügy a megvalósítás 
stádiumába jutott, úgy amint iddig 
is tettem, a legnagyobb erélylyei 
s minden igyekezett**! azon leszek, 
hogy a város fejlődésére messze ki
ható általános csatornázás ügye végre 
dűlőre jusson.

Vízmű.
A városi vízmű üzemképesség. -1 

nek biztosítása rajából a szükséges 
intézked ’srk meglét- Ivén, a jövőben 
n m lehet tartató o’yr.n üzeruzavar- 
tó.!, m^Iv Mi'vn« következményeket

maga után vonó vízhiányt idézhetne 
elő. A harmadik gép beszerzése kö
vetkeztében s egy uj nyomócső le
fektetésével lehetővé válik az egész 

| nagy állomásnak vízzel való ellátása, 
amely' befektetési költségeknek az 
állaiuvasutaktól befolyó vizdijjöve- 
dderu bőséges fedezetet ny újt.

A számvevőség hátraléka
A város háztartásira vonutko- 

zólag jelentem a t. Képviselőtes
tületnek, hogy az 1911 évi zár- 
számud is, mely a törvény értel
miben már a tavaszi közgyűlésén 
lett volna tárgyalaud a mai na
pig *-‘1 nem készült. A számvevő 
sürgetésemre azzal védekezett, hogy 
a statisztikai hivatal részére kellett 
sürgős munkálatokat végeznie s a 
legutóbbi igazoló jelentésében p* dig 
azt adta elő, hogy a számadás szer 
kesziésénél különbözetek merültek 
fel, melynek kiderítés * m*g körűi
be, ül 3 hetet fog igénybe venni.

Üzemi ügyek.
Jelentem végül, hogy a mér

nöki, illetve üzemi osztálynak már 
oly sOKszor sürgetett szervezése a 
legrövidebb idő alatt meg kell, hogy 
történjék, mert a legközelebbi múlt
ban szentesített városfejlesztési tör
vény élethtileptetése következtében 
a végleges statusrendezés £többó el- 
odáz hatatl ui s u t .  Kép. iselőtestü- 
• etnek iu ír legközelebb alkalma 
lesz ezt a szervezési munkát is te
tő alá juttatni.

REPÜLŰNAP
U J H E L Y B E N
ZSEMLE AVIATI (US

FELSZÁLLÁSA.
Aminek a múltkoriban előre 

vetettük árnyékát, itn bekövetke
zett. Holnap repülőn.tp lesz Uj- 
helyben. Zsemle Elemer konstruK 
tor és Minár Gyula pilóta rende
zik ezt a nagyszabású látványos
ságot, melyhez foghatót még 
eddig nem volt alkalma láthatni 
Zemplénvárntegye közönségének. 
A XX. század legn igyobb talál
mánya, a repülőgép lm itt is be
mutatkozik és — egy napra bár 
— közöttünk is terjeszt majd 
egy keveset a kultúrából.

Mert nem szabad lebecsül
nünk ennek a repülésnek a nagy 
jelentőségét. Igaz ugyan hogy a 
i épülést rendező aviatikusok nem 
kultúrát kívánnak terjeszteni, nem 
a modern haladás leghatalmasabb 
találmányának a bemutatását, meg 
kedveitetését tűzték első sorban 
célul maguk elé, senki le nem 
tagadhatja, hogy a holnapi repü

lésnek csupán üzleti céljai vannak, 
de bármiként is álljon a mérleg
nek ez az oldala, ellensúlyozza 
azt az az eredmény, amelyet kul- 

: lurális szempontokból nyújt majd 
' a holnapi látványosság.

Minden kulturembernek célja, 
bogy a modern haladás minden 

| újabb eszközét közelről ösmetje, 
ihogy személyes tapasztalatokat 
szerezett azokról az eredmények
ről, amiket a technika azért ad 
kezébe az emberiségnek, hogy 
azzal élve fokról-fokra hatalmába 
keríthesse az uralmat a hatalmas 
természet felett minden vonalon. 
Ezért örülünk a holnapi repülő 
napnak és azért küszöntjök szíve
sen körünkben azokat az embe
reket, akik — bár a maguk ér
dekét kiváltják szolgálni — alkal
mat adnak nekünk a tanulásra, a 
tapasztalásra.

*

A repülés holnap délután 4 
órttkor lesz a Borsi utón, a 
Wtndischgrátz Iterczeg tuladjonát 
képező réten. Fels/állnak Zsemle 
Elemér konstruktőr és M indé 
Gyula pilóta a Zsemle által konst 
ruált monoplánon. Belépő dijak 
a következők: Starthely 5 kor. 
Lillühely 3 kor, állóhely 80 tillér. 
Kedvezőtlen idő esetén a felszállás 
másnap történik.

*

Hisszük, hogy városunk kö
zönsége ntéltányolui fogja a hol
napi nap jelentőségét és hatal
mas tömegben keresi madj lel 
a ielszállás helyét, hogy szemé
lyes tapasztalatokat szerezzen a 
modern technika leghatalmasabb 
vívmányának, a gépmadárnak 
hóditó előretöréséről.

PLESKÖ GÉZA
A FELVIDEKHIRES BETÖRŐJE 
A KASSAI HELYŐRSÉGI FOG
HÁZBÓL A NAPOKBAN ÚJBÓL

MEG AKART SZÖKNI.
P.e&kó G *za. aki 7 felvidéki 

vármegyének volt hosszú időn át 
réme, most újból beszéltet magáról. 
Ez a nyughatatlan vérü rab sehogy- 
sem tud belenyugodni sorsába, amely 
valószínűleg a börtönhöz köti hosz- 
szu időkön át és mindig talál vala
melyes „trücköt", amelylyel magára 
tereli egy időre ismét a kösérdeklő- 
d ‘st.

Nem régen két társával kereket
0 dolt a kas-ai helyőrségi fogháj
ból és heteken keresztül fosztogatta
1 felvidéket. Azonban újból kézre- 
került, A múlt hetekben pedig av
val vonta magára a közfigyelmet,

S i r o í i n "  R o c h e ”
biztos hatású tartós köhögésnél, 

a légutak liurutuillál, hörghurut és astliniánál. 
Influenza és tüdögyuladások után a jó íz ű
Siroltn "Roche"- al való h o s s z a b b  kúra megvéd az összes 
ártalmas következményektől. siROUN„Roche"oldalág és 
fertötlenitóleg hat; elősegíti az étvágyat és emésztési. i
SzivesKejék a gyógytaraltban határozottan Sirolin'Roche'-f kérni

3?P ii 1o
.A O T

I



60 szám (4) F E L S O M A G Y A R O R S 2 Á G I  K I R L A? Szombat aiigusztus‘24 .

hogy egóüz nap oulitott a cellája- 
bán, mint valami vadálat és különö
sen az éjjeli órákban lehetetlenné 
tette a fogház környékén lakók nyu
galmát. Állandóan azt bőgte — per
sze minden szünet nélkül — hogy o 
a leghíresebb betörő, hogy ő a be
törő király, akitől rettegjen az egész 
felvidék.

Eleintén azt hitték, hogy Pleikó 
megőrült és a fogház vezetősége 
már azzal foglalkozott, hogy orvos
szakértővel vizsgáltatja meg a nyug
hatatlan vérü vizsgálati fogoly elme
állapotát. De egy idő óta már nincs 
szükség orvosi vizsgálatra. Most már 
csak úgy a kora délelőtti és a késő 
délutáni órákban bődül még egyet 
kettői a híres betörő, azonban a 
környék lakóiuak éjjeli nyugalmát 
már nem zavarja.

Kitudódott ugyanis most már, 
hogy a múlt hetekben miért ordíto
zott Pleskó olyan rémületesen. Egy
részt tévútra akarta vezetni a bíró 
ságot azzal, hogy gondolják, hogy a 
nagyon is szigorú vizsgálati fogság
ban megőrült; másrészt pedig azért, 
hogy tzükési tervét annál könnyeb
ben végrehajthassa. Mert, hogy má 
són sem jár az esze, mint szökését), 
az csak természetes. Igen sok bűn 
terheli lelkét, nagyon szigorú bün
tetést fog ráhúzni  ̂ a bíróság s ha 
azután elviszik valamelyik várbör
tönbe, ott évekig is spekulálhat s 
szőheti a szebbnél-szebb szökési ter
veket : addig onnan kiszabadulni 
nem tud, mig büntetése le nem te
lik, vagy a halál meg nem váltja 
szenvedéseitől.

Pleskó nagyon jól tudja, hogy 
kassai tartózkodása már legfüh hó 
csak e hót végéig terjed, mert a 
bíróság már teljesen elkészült mim 
kajával s igy a napokban kimond
hatja az ítéletet, mely után erősebb 
börtönbe viszik át, azért hát még 
egyszer — s lehet hogy utoljára — 
megkísérelte a szökést. De hiába, 
észrevették s azóta még ‘élesebb fi
gyelemmel őrzik őt. A furfangos 
fickó megint ki akarta ásni a fa at, 
mely munkájához az eszközt ü ma
ga szerezte meg. Zárkájának halai 
inas tölgy faajtajáról levette az erős 
sarok vasat, meg ptdig úgy, hogy a 
csavarszegeket kanalával csavarta 
ki s ezzel a szerszámmal fogott a 
fal kiásásához. Mivel pedig a vastag, 
tompa vasdarabb erre a célra nem 
a legalkalmasabb s egy szer-másszor 
erősebben kaparni, vagy ütügetni is 
kellett a falat, hogy ezt az őrség 
meg no hallja, azért is ordított a 
„betőrőkirály" olyan gyakran s olyan 
nagyokat. Két célt volt tehát hivat
va szolgálni a nagy ordítás; szimu
lálni az őrültséget, vagy pedig a 
szökést biztosítani.

Az éber felügyelő azonban túl
járt a betörő eszén. Észrevette, mi 
ben töri fejét a nagy betörő, meg
tudta, miért ordítozott az éjjelnap 
pal olyan vadul. Pleskó rajtavesztett 
utolsó terve is dugába dőlt, s most 
már bo kell várnia az ítéletet, mely 
— mint említők — kemény lesz. 
mert kilenc betörésért, két templomi 
rablásért és két szökési kísérletért, 
kell elviselni a „következményeket."

— Beiratások A sátoraljaújhelyi 
polgári fiúiskolában a jövő tanévi 
beiratkozások augusztus 20-tól 
szeptember 5-ig az iskola (Deák-u. 
31. és Jókai-u. 06. sz.) tantestületi 
szobájában eszközöltetnek. Bt iratási 
idő : d. e, b —12 ig. A iskolai év

szeptember 0 án kezdődik. Az első 
felvételhez az iskolai születési- és 
ujraoltási bizonyítvány bemutatása 
megkivántatik. — Oly tanulók, kik 
zenét, francia vagy latin nyelvet 
tanulni akarnak, ebbeli szándékukat 
már a lu Tatáskor jelentsék be. A 
tanfolyam havi dija — bármelyik 
rendkívüli tantárgynál — 4 kor. — 
Mivel az iskolai tanítás félnapos, a 
közeli községekben lakó tanulók 
naponta vn-uton In jöhetnek s taní
tás után hazamehetnek ; bérletje
gyet az igazgató részéről kiadandó 
igazolvány alapján kaphatnak az 
áliamvasultól.

ÚJHELYI-
TÉMÁK.
'/f

C S A T O R NÁZÁS ÉS PfcNZKKIZIS

Minden rendben van. Költség- 
vetés és tervek jóváhagyva. A köz
vélemény teljes megnyugvással néz 
az uj Urhek elibe. Mar mindenki 
kiszámította, hogy pótadója mennyi
vel fog növekedni. Úgy érezzük, 
hogy csatornázás nélkül neiu is bol
dogulhatunk, mintha anyagi jólé
tünkről és nem c.-upán az egészsé
günkről lenne szó. Szóval elérke
zett az alkalmas ideje annak, ami
dőn L'jhely lakossága szinte prepa
rálva van az uj közintézményre. 
Már minden rendben van, csuk egy 
csekélység hiányzik : a munkálatok
hoz szükséges pénz. Es itt aztán el
mélkedhetünk a következetlenség, 
az egyetértés hiányának, a meddő 
kísérletezéseknek, a hatalmi félté
kenységnek, az előre megfontoltság 
hiányának következményén. Mert az 
eimu t esztendőben, amidőn a pénz
ig rizisuek előrevető árnyékát láttuk 
csupán, minden tekintetben kielégítő 
törlesztésen kölcsön állott rendelke
zésünkre. Olyan, hogy ma Debrecen, 
Szeged is mohón kapna utána. Olyan 
kölcsön volt ez, amilyennél jobbal 
ny ugaóuas pénzügyi időben sem le
het szerezni. Képviselőtestületünk
nek azonban ez nem volt elég jó. 
Egyik csopoit a tőke ideiglenes el
helyezi sin veszek illett, mások í'*i- 
tették a nagy summát egy napig az 
újhelyi bankok birtokában látni, töb
ben a saját pénzügy i szaktekinté
lyükben bizakodva az annuitást nagy - 
nak találtak. Ily körülmények közöli 
persze győzi delmtskednek a zava 
rosbau halászók, kiknek tilkos 
céljuk a csatornazás elodázása — 
lehetőleg az emberi kor végső ha
táráig — és u fényes ujanlatut vEz 
szautu itották. Van e Ujhelyben 
ember, ki megtudná jósolni, hogy 
mikor juthatunk ismét o.y előnyös 
kölcsön birtokába, mint a milyet 
nemrég gőgösen kiengedtünk ke
zünkből. Nem lehet e lényt agyon 
hallgatni, nem lehet eldicsekedlii az
zal, hogy akkor a város érdekében 
cselekedtünk. Csak egyet lehet 
elismerni, amely esetleg ment
ségnek beválliatik, hogy ezen eljá
rással a csatornázás eltaktikázása 
volt a főcél. Es erre a kölcsünügy 
mindig alkalmas célpont lesz.

KU.CS ÉS K1MK.

Furcsa kis cim ugyebár? Hozzá 
önkényes is. Hogy mit jelenthet az 
első ? „Kereski dő Ifjak Labdarugó 
Csapata !“ Ntiu muszáj ezt okvetle
nül átvinni a köztudatba, bár nem 
hangzik rosszabbul, mint pl. a Sac, 
vagy h Kac, mind- gyikhez edzeni

kel! a fület. A lényeg tehát az, 
hogy a Ki les megvan. Dicséretes 
dolog. A legmegfelelőbb nyári ün
nepi programul biztosítva van ifjaink 
számira. Inkább szórakozzanak láb 
hal, mint kézzel. Ez utóbbit csak a 
kávéház füstös légkörében művel
hetik s végeredményben a vesz
teség vagy nyereség folytán a zseb 
t (Dodik. Üdvözöljük tehát azon de
rék kereskedőinket, kik a nemes 
sportot kasztjukba is beplántálni 
akarják. Elsőrendű factoraik ők a 
nemzetnek, a productiv munka je
gyében dolgoznak, fontos, hogy 
vesti jólétükre gondot fordítsanak. 
Mert csak egészséges testben. . . . 
Nem lehet sablonos mondást befejez 
ni. Álljunk itt c<ak meg ! A címben 
jelzett második szó ezt jelenti : 
>Kereskedő ifjak művelődési kőre." 
fia nyári programmról gondoskodás 
történt olyképen, hogy a testedzés 
kuitiváltatik, úgy a téli programul 
a szellem kiképzését kívánja meg. 
Nem tudom, hogy melyik fontosabb 
de azt hiszem. iá ez sem megvetendő 
dolog. Meddő kísérletezés volt ed
dig minden olyan törekvés, mely 
a hely heti kereskedő ifjúság szak 
ismeretekkel való ellátását éa a 
a közművelődés iránti érdeklődés 
felkeltését célozta, jóllehet hivatalos 
körök, igy többok közölt a Kér s 
ktdoimi Kamara is szorgalmazta ezt. 
Hat hu vezető kerekedőinkben o y 
i rő lakozik, amelylyel az ifjak te
vékéi.y ségt re halni tudnak, úgy ne 
feiedkezenek meg a Künkről sem s 
nyújtsanak módot a szellemi kikép
zésre is. Az egész társadalom osz
tatlan elismerése lógja működésűket 
kisírni.

A I t.L S Ó K t R L SK FüL LM I
ISKOLA LLNhLVLZESt.

Hála a gondviselésnek, a kep- 
viseiőteslüiet «I undóau el vau látva 
rébuszokkal. A lürdöszezon végére 
is jutott egy s ez, hogy hová he. 
lyeszük el a felsőkereskedelmi is
kola uj épületét. Óriási gond, nehéz 
probléma. Meg van a díszes gomb, 
megrendelték a hozzávaló ruhaszö
vetet is, Csak épeu az a bökkenő, 
hogy nem tudjuk, hogy a szép gomb 
az uj ruha mely részére kerüljön. 
Es ha az éielltlou anyagija véletle
nül élet költöznék, úgy u dolmány 
erősen haugoztuUiu jogait, de u mel
lény is vitatná a m.tga igazát. Hova 
helyezzük az uj palotai ? Persze, 
hogy oda, ahová az érdekünk ki 
v.ínja. Es mivel ezen érdekek egyé- 
nenkiiit változnak, legjobb lenne 
népszavazást elrendelni. Győzzön a 
jobb, azaz a több. 11a több polgár 
érdeke, hogy a Dianna körül legyen 
az uj iskola, legyen ott, ha a Ma 
gashegyet szavazzák meg, úgy azt 
is respektálni ku I. Ki besst l nálunk 
közérdekről, de még közérdeklődés
ről iá? Es még dili a küzdelmes 
vita az elhelyezés kérdéséről, csak 
a sorok között történik említés a 
lényegről, hogy hát vájjon a város
nak 300000 koronás palotára van-e 
szüksége, vagy a kereskedelmi is- 
kóla elhelyezésére ? A k reskrd -írni 
iskola igen szükséges ku'.turintéz 
mény. Kultúránál meg ne *rn'eges- 
sük a jövedelmet, de no álmodjunk 
palotáról sem. A törekvés csak uz 
lehet, hogy a taniigy i, egészségügyi 
és műszaki követi lm hlyeknek meg
felelő épület emeltessék u közel jö
vőben.

Köti.

H Í R E K .

— Városi közgyűlés. A
tegnap d. u. tartott városi köz
gyűlésen a külön cikkekben kö
zölt határozatokon kívül még 
egynéhány fontosabb ügyben ha 
taroztak. A bereckii ut kiépítése 
ügyében küldöttséget menesztcl- 
nck a kereskedelmi miniszterhez 
a főispánhoz és az alispánhoz, a 
vaján-ujhelyi vasút ügyében ad 
hoc bizottságot választottak ; a 
vigalmi adóról szóló szabályren
deletet elfogadták és elhatároz 
tik, hogy elkészíttetik a város 
rendezési terveket. A közgyűlés 
este 0 órakor ért véget.

— Az alispán itthon. Dókus 
Gyula vármegyei alispán nyári sza
badságáról hazaérkezett f. hó 22-én 
már át is vette hivatala vezetését.

— A Kazinczy korból. Szeptem
ber hó 2 un hangveisennyel kezdi 
meg a Kazinczy kör a téli szezont. 
Két ki- vendégművész lép föl. akik 
még jelenleg a condorvatoriinn uö- 
vendékei, de már hangverseny kör
útra indulnak. A 12 éves Lernkovich 
I onka és a 13 éves Kóth Teri. 
Előbbi ének, utóbbi hegedű művész. 
A hol eddig fölléptek mindenütt n 
legnagyobb elragadtatással Írnak ró- 
iu* a lapok s mint csodagyeriuekek 
művészetét magasztalják. Hangver
senyük minden számit mindenütt 
taps orkánul honorálják a hallgatók 
Felhívjuk a kör tagjait és az érdek
lődő közönség figyelmU a ritka 
művésziesnek kínálkozó estélyre, 
melyre jegyek Kádár Gyű a ur 
gyógyszertárában haphatók. Ülőhely 
tagoknak 2 korona, nem tagoknak 
3 korona, állóhely és karzat 1 kor. 
50 fill. A hangversony kezdete mint 
rendesen (j órakor a vármegyeház 
termében.

— Elmentek a katonák. A 10 ik
honvéd gyalogezred újhelyi zászló 
alja isru U elhagyta á'lomáshelyét 
hogy a Göiuöritiegyébei) tartandó 
hadosztály gyakorlaton vegyen részt. 
Honvédőink f. hó 21-én távoztak el 
huniról. Először Misko'czra mentek, 
uhol csatlakoztak az ezred törzséhez 
• s onnan haladtak a gyakorlatok 
színhelyére.

— Belefult a Bodrogba. Uiczi 
•József újhelyi napszámos mintegy 
két héttel ezelőtt minden bejelentés 
nélkül eltávozott hazuró1. Családja 
óbban a hitben volt, hogy vidékre 
ment dolgozni és azért nem is ku 
tattak holléte iránt. A minap arról 
értesítették az ujlnlyi rendőrséget, 
hogy Grnzit Végard > i a Bodrogba 
fu.'va találták.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulatdono* : 
L A N D E S M A N N  MIKSA

A valódi
F S Á N O K

kávépőtlék
ismertetőjel képen 

ezt a

„kávédarálót"
viseli

Óvatosság a bevásár
lásnál az előforduló 

utánzatok miatt I
Gyár KASSÁN.

/
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ilj. S c h w a r c z  S á m u e l
ajánlja újonnan berendezett selyem-, szalag-, csipke- és disz- üzletébe most érkezett

nyári újdonságait: blusokat, ruha és sima selymeket, markisét 
és Muselinvoálokat minden színben, és mindennemű ruha 

—r  díszeket úri divat cikkeket. ~
Nagy választékot tart ezeken kívül kész gyermekruh ákban ésharisnyákban is. 

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl, mintákat kívánatra küld.

Szives támogatást kér tisztelettel: ifj. SCHWARTZ SÁMUEL.

Fó-ut 18. a volt „Nagy 
Tőzsde" helyiségében

SRLVflTOR
GUMMI SARKAK

VILÁG C Z IK K
U T O L É R H E T E T L E N  

T A R T Ó S S Á Q U I

MINOENÖTt
KAPHATÓ.

OLAJFESTÉSZETHEZ
szükséges kellékek :

u m. olajfestéke, ecsetek, festő
vászon, mastixfirnlss, damasztfir- 
niss, reclfterpetln, lenolaj. paletta.

nagy választékban kapható:

Landesmann Miksa
könyv-, papír-, író- út rajzszerkercskeddsében

Sátoraljaújhelyben.

Teljes ellátásra
iskolás

gyermekeket elfogad 
ÖZV. WE S S E L I N É  

Sátoraljaújhely, Andrássy-u. 4

PFE1FFER SÁNDOR építőmester.
D  S á to ra l ja ú jh e ly  3 rc 3 a  é s  te le p :  y írp á ö -u tc a  19. (Sajátház.)
■

Elvállal mindennemű épületek tervezését és felépí
t i  u  sét, i pitke/i';ek imivezcUsét ís  leszámolásit, tűzbiztos 
líjjj gipsz és vasbeton mcnyezcti k készítését minden néven 
►bj nevezendő vasbeton szerkezetek statikai számítását 
íj? és azok kivitelét, cement, granáttó terrasó, keranut, 

aszbes/.t, aszfalt tb. burkolatok készítését.
“ ! á l l a n d ó  r a k t á r : romín és portiam! cement homlokzat
^  kőpor, asztalt szigetelő lemez és kitrány termékekben.

F
í®.: - ©f cl g&:  M S M S j S S ö I

Egy okos fej
Iliién a;kaí'tinu3|

Ül

használja

T eljesen  tn E c u in s , 
a ján lo tt élesztoDütlo.

Használón által minden 
tészta nagyold), lázul* s k»>ny- 
nytbben emészthetővé ie;*/..

_ Dr O clker-íele  V aniiíncukor a 1 2 1.
f f  a legnemesebb ro min
|/J deli tésztának, kakaó « .s tea, 

csokoládé és krém, kugmpf 
torta pudding «'a tejszín, to
vábbá finom vagy porcuko
rul vegyítve mindennemű sü
temény bt hintésért1. Pótol 

. J—3 c-ó vaníliát. 11a fo cső 
fi mag Dr Oetkor Vanil.ncukrot 
I I kgr. cukorral kevriink ez 

ebből 1 vagy - tcáskaná nyit 
l csésze teára öntünk, úgy 

"g egy kitűnő arómáju, to j* s
[ italt kapunk.

iy| Dr Octker sütőpora cs vani- 
tincuk r̂a minden füszerkeres

Í kedében stb. kapható. Ki
merítő használati utasítás 
minden csomag mellett van. 
Hec ytgyiljtemény ingyen í

Üveges határ
széjjelszedhető, teljes jó 

karban eladó. Cilii a ki
adóhivatalban.

Tk. 1826 912.
Árverezi h rdetmenyi kivonat.
A gálazécsi kir. járáJnróság 

min telekkönyvi hatosig közhírré 
teszi, hogy Humbera üyürgynészül. 
D/.iak Anna f«lp« regnek, Szamaid 
Kudolfná és társai a'p« resek elleni 
vagyonközösség mog-zíint été se Ügyé
ben a aátoraljaujlieyi kir. törvény

szék a ga s/.éfvi kir. járásbíróság td 
ru'etén levő Nagyruszka községben 
fekvő a nagyruszkai 9“> 'Z. tjkönyv- 

j ' cn A l l  3 sor 108, 38<) brszám 
• - ez azután járt) legelő illelőségböl 
a B 2. 3, (í, 7. 10 12, 13, 14. lő, 16, 
17, 18, 19. 22, 23, 24, 20, 28 alatti 
S/.amaiti Hmlo fné, sz Dziák Mária, 

j Ifi. D i.ív Mbilv, Dziák János, 
D/iák János (nős Czapik Erzsébet

it1 ) Dziak András, D/itk András, 
Dziak András, Dziak János Dziak 
Mihály (nős Czapik Erzsébt ttol) I)zi- 
ak Anna, Dziak Mária, Dziák József 
kk. Dziák Borbála kk., iizv. Dziak

Í ! Andrásné sz. Béres Mária, Dziak An
na férj. Humbera György né, Dziak 
Mihály, Dziak János, Gajdos Mihály 
és Dziak Gvörgy nevén ál|> összes 

0? ingatlan a C 11 és 12 alat i üzv.

Í Dziak Andrásné sz. Béres Mária és 
i özv. Dziak Mihályné sz. Béro-czik 

Erzsébet haszonélvezeti jognak fenn 
, tartásával az árverést 1382 korona 

ff ezenn d nie'állapított kikiáltási ár
iján elrendelte és hogy a fentebb 
mogjo ölt ingatlanok az 1912 Óv 

okt. 1 napján d. u 3 órakor Nagy 
ru-Zxíi községházánál megtartandó 

í ny i v mos árverésen a feltételekben 
inegállapitott áron eladatni fog.

i Árverezni szándékozók tartoznak 
I az ingitbmok kikiáltási árúink 10 
| száza okát vagyis 138 korona 20 fii 
k v-zpénzben avagy az 1881 EX te. 
42 §-ábjii jelzett árfolyammal szá- 
miioit és az 1881 évi november hó 
1-én 3333 sz. a kelt igazságUgyroi- 
ni'Zt ri rendelet 8 § aban kijelölt 
éivadékképes értékpap rokb. n a ki- 
kidddtt kezéhez letenni avagy a/ 
1881 EX te. 170 § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előlegüs 
elbel\eséséről kiállított szabályszerű 
elism 'rvényt átszolgáltat ni.

OálíE csen a kir. járásbíróság 
mint tkvi hatóságnál 1912 évi juli 
us hó 14-én.

Vah ovszky ik
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„MŰTRÁGYÁT ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET** 

Zemplén-, Bereg- és Szabolcs megyei képviselője: 

l t f  C  11 111 a XI JcilÖ  Sátoraljaújhely.
Távbeszélő: 17 szám.

Ajánlja a gazdaságoknak az őszi idényre superphosphat, 
40 .ros káli trágyasó, kainií. chilisaletrom és csontliszt- 

superphosphat trágya fajokat.

Kívánatra részletes felvilágosítás és használati utasítás.

Szállítás egész kocsirakományban és kisebbb mennyi
ségben is teijesittetik.

KBarna. D e z s ő  és Társa
női ruhakelme, vászon, szövet selyem, női és férfi |  

kész feliérnemtiek raktára

S á t o r a l j  a te. j liely
Pénzügyi palota.

w
U)
i so
0

7?
CD

cd
0

Tavaszi női ruhakelme selyem, hatiszt, zephir és kar- 83 
tón újdonságok nagy választékban. CD-

7?
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LANDESMANN SÁMUEL ]
sz í jgyártó  és nyerges átoral jaujhely, Rákóczy-utca 6. szám

Készit és vállal mindenféle e szakmába vágó munkát, javitáso-

kát elfogad. — Különlegességek; ostorok, izasztó stb. raktár.
___________________________________________________________________________________ — ---------------------------

m e g n y íl t .
m u l i . h r  é s  t á r s a

NŐI DIVAT ÁRUHÁZA

AHOL MINDENNEMŰ LEOUJABB 
DIVATÉ NŐI DIVAT CZIKKEK DÚS
választékban legolcsóbb
ÁRBAN KAPHATÓ. ..... .............. .

SÁTORALJAÚJHELY 
RÁKÓCZI-UTCZA 6.
(KISPIACZ)

Óvakodjunk értéktr- 
len utánzatoktól!

Törvényesen 
hej ügylett védjegy.

és pénzét nem akarja hiábavaló dol
gokra kidobni, az saját érdekében 
cselekszik, ha legalább egyszer-két- 

szer kipróbálja a világhírű

Oroszlán 
Menthol

Sósborszeszt
a háziszerek királyát. 

Kapható 44 fiit 140 és 2 20 K eredeti üvegekben.

Föelárusitás: LKFKOVITS MIKSA
nagy kt rt sked^st ben , Sátoraljaújhely. Rákáczyutca 30.
( suz. köszvény, min.n , szoggattífi, ryiluliís. oldalszunís, keresztosontfií- 
jt'N. dertúkoldal- v upy Látja.-, izom-, is  ínbóntalmuk. kar- én Iái'gyenge- 
>óg. ntorov vég iünk .  ás ni »k. görcsük. továLLá litilós, niogldzás* vagy 
vagy lóg búzámból -. .'t ii . . ■ hajuk azonnal «n\Liilnek az Oroszlán Men
tből Sdsboi ze*z baszni lata által. Ha a fájd te n t ié u  a dürzsülóBt nem 
tini. úgy borogat ást alkalmazunk. Fogfájás, fejfájás, fej szaggatás, haj- 
hullás, idegesség. Lágvadlság. kimerültség általános gyengeség eseteiben 

kinccsel ér lel a valódi Oroszlán Mentből Sosliorszosz. 
Toiokfájás. veketltség. gógehurut. influenza, nátha ha fellép, úgy emlé
kezzék a/. Oro-ziáii M«iiihol Hi'sLur.-zeszre. mely a legkitűnőbb!)’és leg
elterjedtebb bázisver, 1 . / í r  é e z e r  más esetekben is kitűnő sikerrel lesz 

az Üio.-zlán MentbőlSóbborszesz használva.
Minden egyes üveghez bő használati utasítás van mellékelve. Sok ezer 
hálairat tanúskodik róla. hogy az. Oroszlán Mentből Sósborszesz az em

beriség jótevője.

„ Z E N I T  A S B E S T P A L A
a je le n k o r  leg k itű n ő b b  fed ő an yag a , olcsó és e lp u s z títh a ta tla n  tetőzet,

IniTAM fűzben nem robban. — Föltétlenül tűzálló. — Legnagyobb szilárdság minden külső erő ellen. — Nem törik, nem Ilii I reped. -- Kiválóan ruganyos. — A legnagyobb viharnak és minden időjárásnak ellenáll. — Igen csekély súly és így 
t l j t ' l i  könnyen szállítható. — Teljesen vízhatlan. — Vizet, havat, port nem ereszt a padlásra.

A fentiekért jótállást vállalunk. Mindenféle épületek kész fedédésért elvállajuk.
Bővebb felvilágosítást nyújt:

fa kereskedő 
Sátoraljaújhely

Zenit Asbestpala Zemplénvármegye kiza'rólagos elárusítója

Waller

/ sie/ s

a legjobb cipőkrém az 
egész világon!

Hz eddigi v ilághírű  w iksnek v iirio l nélküli g y á rtá sa  is .

St. Fernolendt, Wien III.
cs. és kir. udvari s z á l l í t ó ________

______  N O . í v e s  g y ő r i  fcnn /i1U ÍM . ---------

X SALGÓTARJÁN!
Kős énbánya Részvénytársulat

szentermékei (szobafiitésre cs ipari czélokra)

NEUMAN JENÓ cégnél
! r  Sátoraljaújhely
rtl rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minc-égü apró és 
'< durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz

S valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-m űtrágya Káli ó

Keressük mindenben a
S z á n t ó i

legjobbat Nagy elővigyázat ajánlatos az egészséges ivóviz 
megválasztásánál igyunk s kérjünk tehát mindenütt

s a v a n y u  v i z e t
mely gazdag természetes «=zcnsavtartalmánál fogva rendkívül kellemes, rz egészségre haszros, elsőrangú asztali viz. Erősen hugyhajtó hatású, 
elősegíti az emésztést, n te g a k d á ly o z z a  a gyomorégést. A Szántói sívcnyuviz , Be.rnnk : ti.s/er. íicteguek j jegyszer, t pezsgésnek : óvszer 

Főraktár- Tóth Lajos fűszer, csemege bor és ásványvizek kereskedésében Satoraljaujhcly, a volt Nagy Feryncz üzlethelyiségében.
/
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Ószi trágyázás!
óvakodjunk 
a liannsitá-
a u  k t ú l  ! ^  •

Valód öltft'j

óvakodjunk 
a hanmitá-
soktt51 !
▼édjugyü

T h o m s a s s a l a k
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas 

műtrágya!

a Thomasphospuat Fabriken Berlin, 
vezérképviseltje 

Bndapest. VI. Andrássy-ut 49.

Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó 
árakra figyelmeztetjük a vásárlókat

BURGONYASZEDÖGÉP
Welt-Roder

A , 1912 MODELL.
Minden burgonya termelő
nek nélkülözhetetlen. Solid, 
egyszerű szerkezet, el

pusztíthatatlan készítés. 
Minden talajra, mélységre 
és kiszedésre igazítható. 
Könnyű, húzható könnyű 

munka és gyors, sok elismerés szerint.
Kérje ingyen a „Welt '-R oder árjegyzéket 474 a-

PH. MAYFARTH & CO.
mezőgazdasági és ipari gépgyárból.

Wien II., Taborstrasse Nr. 71.
700 első dijj, aranyérmek stb. — 1500 munkás és hivatalnok 

Viszont elárusítók és képviselők kerestetnek.

Kó eladás.
F a ra g o tt (zo k li), 

láb aza ti és já r d á ra  
veres k ö v e k  több száz 
n ég yszö g m éter eladó.

B ő v e b b e t a k ia d ó -  
h iv a ta lb a n

MEGHÍVÓ.

Újonnan berendezett áru
házának megtekintésére 
a n. é. közönséget tiszte- 

lettel meghívja = =

SZEGŐ SÁNDOR.

Vétel nem kőtelező !

J
Nyomatott Landesmann Miksa és társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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